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Temadag om fångstrapportering i Karlstad 20 feb Sammanställning
av workshop
- Hur skulle fångstrapporteringen kunna förbättras?
Förbättring uppnås genom att vi ställer liknade krav på yrkesfisket, sportfisket, fritidsfisket.
Betydelsefullt att bra information ges om hur man fångstrappoterar. Att fångstrappotera ska
vara lättillgängligt i form av app/webb och det är av stor vikt att tekniken fungerar hela tiden.
Att man vid fångstrapporteringen i t ex en app får förklaring och genom det skapar en förståelse varför det är så betydelsefullt med att rapportera in sina fångster. Om det inte fungera på
frivillig basis är det möjligt att det måste införas ett obligatoriskt system. Finansiering av ett
inrappoteringssystem skulle kunna vara att man vid registrering av t ex konto tar ut en avgift
eller att det sker genom en frivillg donation. Intäkterna skulle kunna användas till rapporteringssystemet inklusive kontroll på regelefterlevnaden. Att samordna och samarbeta med ledande leverantörer av digitala rapporteringssystem underförutsättning att det går att använda
inrapporteringen inom forskning och förvaltning.
Det är rimligt att inkludera kommersiell verksamhet i rapporteringskravet (turbåtar, camping,
guider). Gällande vilka fångster som bör ingå krävs en samlad bedömning, Kan jämföras med
jakt och rapporteringskrav på särskilda arter men anmälningsskyldighet för alla deltagande
-

Vad krävs för att den enskilde sportfiskaren/fritidsfiskaren ska vilja rapportera sina
fångster?
Att man tydliggör nyttan av att fångstrapportera, att det bidrar till ett hållbart fiske och förvaltning av bestånden. Som fiskare får en bra återkoppling om hur fångsterna ser ut t ex trendanalyser. En fiskare vill veta att de han gör är till någon nytta därför är återkopplingen
mycket viktig.

-

Metoder för inrapportering? App., webb,
Valbarhet är inte alltid så positivt, i nuläget finns det en variation med papper, app, och
intervjuer, bra att enas om en metod där eventuellt med obligatorisk registreringsplikt.
App är att det mest användarvänliga i nuläget.

-

Ska inrapportering vara statligt och lagstadgat?
Något måste ske om det ska vara lagstadgat eller inte är lite tveksamt, Att det inom sportfisket
skulle kunna vara frivilligt men att det är lagstadgat för hotade arter och inom vissa områden.
Att HaV ansvara för det lagstadgade och Sportfiskarna ansvarar för de frivilliga.
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-

Vem skulle ansvara jag kan komma ner inrapporteringen, HaV, LST, SLU, sportfiskarna, m.fl.?
Det är svårt för en intresseorganisation som står som avsändare, Sportfiskarna är erkänt starka
inom sportfiskekretsar men inom husbehovsfisket har det en annan klang. En naturlig och
opartisk spelare skulle vara SLU, men skulle kunna delas upp regionalt även på Länsstyrelserna. Viktigt att fundera kring kostnader, både för själva hanteringen (administrationen) men
även för kontrollen av mindre seriösa deltagare som inte gärna frivilligt rapporterar. T ex
skulle en fiskevårdsavgift kunna tas ut i anslutning till rapporteringssystemet. Man skulle
kunna jämföra med jaktkort (jägarförbundet/NV). Något som bör beaktas är även Kommande
datalagringsdirektiv från EU bör också beaktas.

-

Vad skulle underlätta för yrkesfisket vid inrapporteringen eller är den bra som den är
idag?
Papper som det är idag fungerar enligt yrkesfiskarna vill man inte ha något för tekniskt. Implementering av E-loggbok skulle vara möjlig. Eventuellt rapportering för storleksintervallet
plus totalvikt för att se förändringar.

-

Vid en inrapportering vad skulle rapporteras? Tex art, längd, vikt, etc. …………
Art, längd, vikt, antal, men för många parametrar kan försvåra inrapporteringen, förslagsvis
de parametrar som finns i fångstdatabanken. Om fisken är återutsatt eller upptagen. En kategorisering av den fiskande t ex kön, ålder fiskevana etc.

-

Inom yrkesfisket får vi ut det vi vill av rapporteringen som den ser ut idag? Är den
Kvalitetsgranskad? Vad skulle i så fall ändras?
Införande av E-loggbok

-

Hur vill man få resultaten de sammanställda resultaten redovisade tillbaka... dvs hur
önskar fiskarena få återkoppling?
Årsrapport med sammanställning, trender och diagram. Hur utvecklingen ser ut över tid. Ser
rapportören ingen effekt av rapportering kommer denna att tröttna. Viktigt att också se att om
man rapporterar mycket fisk så innebär det inte per automatik att fisketrycket är för högt och
bestånden därmed mår dåligt. Värre att underrapportera. Viktigt att den som rapporterar eller
den som inte rapporterar inser att om man är ärlig med sina fångster så innebär det inte alltid
åtgärder i form av redskapsbegränsningar, bag-limits osv. Viktigt därför att information kring
fiskerioberoende undersökningar vävs in i sådana sammanställningar av data! Möjliggöra att
man kan få information om fångster direkt i t ex appen med diagram, kartor och vad för fisk
som har fångats, då kan man får en helhet över hur bra fisket är i sjön.

3 (3)

Förslag på ändring på av registrering för redskapsnummer i Vänern
I nuvarande system kontaktar man Länsstyrelsen Värmland via tele eller via epost, där
man lämnar personuppgifter. Man blir då registrerad och blir tilldelat ett redskapsnummer. Detta för att få fiskar med rörliga redskap på allmäntvatten i Vänern. Årligen
skickar Länsstyrelsen Värmland ut ca 3000 brev (plus påminnelser) om att få in fångster från de som har tilldelats ett redskapsnummer och om vederbörande tänkt fortsätta
fiska kommande år. Inrapporterade fångster skrivs sedan manuellt in i en databas där
allt lagras.
Samtliga överens om att de är positivt med en app och eller via webb och att kunna få in månads rapportering av fångsterna. Sträva efter att få det så digitalt som möjligt, men att man har
en övergångsperiod.
(Nedan förslaget på ändringar)
Länsstyrelsen Värmland vill att ni diskuterar om ni tror att följande förslag skulle vara möjlig
att genomföra eller om ni har ytterligares idéer hur man skulle kunna förbättra systemet.
-

-

-

-

-

Istället för att endast kunna ansöka via tele och epost utökas det att man kan ansöka via en
applikation (app) och via webben.
För att kunna registrera sig via webb och app. krävs att man gör det med bankid, för att
säkerställa att de är rätt person som registrerar sig.
Den som registrerar sig via app och webb blir tilldelat ett redskapsnummernummer under
förfarandet och får information om fiskereglerna t ex via svenskafiskeregler.se samt information om vad som krävs te x rapportering av fångster med mera.
En gång i kvartalet får den som har blivit tilldelat ett registreringsnummer via sms, e-post, en
notis om att vederbörande ska rapportera in sina fångster, detta ska göras via appen eller via
webben.
De som inte rapporterar in sina fångster får en påminnelse, om det fortfarande inte görs ska
redskapsnummer bli avaktiverat och vederbörande blir informerad om det via sms eller e-post.
De som är tilldelade redskaspnummer ska ha möjlighet under hela året att kunna logga in med
hjälp av bankid, kunna registrera sina fångster, se statistik över sina fångster men även se statistik samtliga inrapporterade fångster.
Fisketillsynen i Vänern ska ha möjlighet att kunna logga in och se vilka som har redskapsnummer, vilka som är aktiva och inaktiva.
För att minska antalet Applikationer för fisket i Vänern skulle denna applikation även användas för inrapportering av fångad fisk inom sportfisket/trollingfisket ?

